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Współpraca naukowa
młodych, wybitnych ludzi
w wieku szkolnym
z uczelniami może dawać
im szansę rozwoju
naukowego, a docelowo
wpływać na rozwój
polskiej gospodarki.

Na zdjęciu od lewej: Kinga Panasiewicz, młody ambasador projektu, prof. dr hab. med. Jakub Gołąb,
kierownik Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Władysław
Wieczorek, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. sir Leszek Borysiewicz, rektor
University of Cambridge, dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, prezes Fundacji Grupy Adamed, Jerzy
Szuniewicz, młody ambasador projektu

Liderów innowacji
trzeba poszukiwać już w szkole
Nowo podjęta inicjatywa edukacyjna ADAMED SmartUP ma na celu wsparcie i wypromowanie
zdolnych uczniów jako przyszłych liderów innowacyjnej gospodarki. Ambasadorami projektu
zosta i nastoletni naukowcy - Kinga Panasiewicz i Jerzy Szuniewicz.
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dowód uznania dla badań 19-letniej Polki Kingi Panasiewicz

Nastolatkę do rozpoczęcia badań skłoniła chęć pomocy

MAT (Massachusetts Institute of Technology) Lincoln

ludziom w najbliższym otoczeniu zmagającym się z choro

Laboratory (USA) nazwało jedną z niedawno odkrytych

bami natury psychicznej. - Proponowane im metody leczenia

planetoid (29762) jej imieniem. Swoją naukową drogę Kinga roz

uważałam za mało skuteczne. Miałam pomysł, jak można

poczęła już w szkole średniej, w wieku 17 lat prowadząc badania

temu zaradzić, ale żeby sprawdzić moje przekonania w prak

nad synchronizacją półkul mózgowych, od której zależy m.in.

tyce, konieczne było przeprowadzenie badań. Bardzo długo

zdolność zapamiętywania i uczenia się. Te problemy z synchroni

musiałam przekonywać świat dorosłych, że można mi zaufać

zacją pojawiają się u chorych na schizofrenię. Praca Kingi miała na

i wyrazić zgodę na korzystanie z laboratorium - powiedziała

celu znalezienie sposobu na zmniejszenie potrzeby stosowania

Kinga Panasiewicz.

leków przez osoby cierpiące na choroby psychiczne. Wyniki jej

Z kolei Jerzy Szuniewicz dzieli obecnie swój czas pomię

badań zostały nagrodzone drugim miejscem w międzynarodowym

dzy Poznań, gdzie uczęszcza do liceum, a Wiedeń, gdzie

konkursie Intel International Science and Engineering Fair.

pracuje w grupie profesora Antona Zeilingera w Instytucie
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Optyki Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk. To

Fundacja Grupy

Przez ostatnie trzy lata nasi reprezentanci wracali

jeden z najlepszych na świecie ośrodków, które

Adamed została

z olimpiad matematycznej i fizycznej ze złotymi

zajmują się pionierską dziedziną fizyki, jaką jest

założona

medalami. Pochwalić możemy się też sukcesami

fizyka kwantowa. Jerzy może pochwalić się zdoby
ciem trzeciego miejsca w konkursie Intel International
Science and Engineering Fair. Jego praca o wyko
rzystaniu przestrzennego modulatora światła do
optymalizacji procesu sprzęgania pojedynczych

w 2014 roku,
aby wspierać
działalność
badawczo-

w prestiżowych międzynarodowych konkursach
naukowych. Na 1700 uczestników konkursu Intel
International Science and Engineering Fair wgronie
laureatów znalazło się troje młodych Polaków.
W 25-letniej historii konkursu European Union Contest

-rozwojową,

for Young Scientists (EUCYS), organizowanego przez

czyła bezpiecznego przesyłania informacji - mogą

naukową

Komisję Europejską, na podium znalazło się 44 re

to być na przykład dane kont bankowych, informa

i oświatową.

fotonów do światłowodów jednomodowych doty

cje wojskowe czy wywiadowcze.
Zarówno Kinga, jak i Jurek podkreślają, że na

prezentantów naszego kraju.

Powołana przez

Młode talenty są przyszłością polskiej gospo

Grupę Adamed,

darki. Drogą do zwiększenia konkurencyjności na

początku naukowej drogi wcale nie trzeba mieć

polską firmę

szego kraju jest objęcie utalentowanych młodych

ogromnej wiedzy, trzeba jednak chcieć ją posiąść.

farmaceutyczno-

ludzi opieką naukową i umożliwienie im współpra

Najważniejsza jest pasja i umiejętność postrzegania

-biotechnologiczną,

cy z uczelniami już na etapie szkolnym. Umiejętności

konkretnych rozwiązań jako remedium na proble
my współczesnego świata. - Wchodząc po raz pierw
szy do laboratorium, wcale nie musiałam znać wszyst
kich części mózgu we wszystkich językach. To, co
okazało się pomocne, to na przykład umiejętność
programowania. Za granicą na określenie dziedziny,
którą się zajmuję, używa się terminu „neuroscience",

producenta
ponad
250 produktów
oferowanych
w 40 krajach
świata

patrzenia na naukę w sposób niestandardowy ma
uczyć nowy program naukowo-edukacyjny ADAMED
SmartUP, którego inicjatorem jest Fundacja Grupy
Adamed. - Program wpisuje się w filozofię naszej
firmy, która oparta jest na współpracy nauki i bizne
su. Grupa Adamed od lat inwestuje w rozwój kadry
naukowej: współpracujemy z kilkunastoma ośrodka

czyli neuronauka. Świadczy to o tym, że obecnie w na

mi akademickimi i badawczymi w całej Polsce, jako

uce preferowane jest podejście holistyczne. Nie da się

pierwsi w kraju utworzyliśmy konsorcjum naukowo-

dzisiaj prowadzić badań, zamykając się w jednej dzie

-przemysłowe, dbamy też o ciągły rozwój naszych

dzinie- zaznacza Kinga Panasiewicz.

współpracowników. Inwestowanie w młodych ludzi

- Pierwszym i najważniejszym krokiem jest po

gwarantuje pomyślną przyszłość badań nad innowa

stawienie sobie głównego problemu badawczego,

cyjnymi terapiami orazjestdrogą do rozwoju polskiej

a następnie mniejszych zagadnień, które mogą nas

myśli naukowej - powiedziała dr n. med. Małgorzata

przybliżyć do jego rozwiązania. Trzeba uwierzyć w sie

Adamkiewicz, prezes Fundacji Grupy Adamed oraz

bie i nie bać się wyjść z pytaniem o możliwość odbycia

pomysłodawczyni programu.

stażu w miejscu, w którym chcielibyśmy się rozwijać

SPOŁECZNE OBLICZE INNOWACJI

- dodaje Jerzy Szuniewicz.
Jak pokazują badania, odsetek dzieci, które wy

Program ADAMED SmartUP rozpoczął się 17 paź

kazują wyjątkowe zdolności wdanej dziedzinie, jest

dziernika tego roku. Jest inicjatywą Fundacji Grupy

bardzo wysoki na początkowym etapie edukacji,

Adamed, której celem jest wspieranie działalności

potem jednak stopniowo ulega on zmniejszeniu.

naukowej i oświatowej w obszarze nauk medycznych

W efekcie tego procesu do czasu rozpoczęcia nauki

i ścisłych, a także promocja idei dzielenia się wiedzą.

na uczelniach poziom większości z nich jest w naj

Wydarzeniu otwierającemu projekt towarzyszyła

lepszym razie nieco ponadprzeciętny. Dowodzi to

debata o rozwoju młodych talentów z udziałem

tego, jak ważne jest wczesne odkrycie konkretnych

przedstawicieli świata nauki oraz gości specjalnych:

predyspozycji ucznia i danie mu szansy rozwoju

sir Leszka Borysiewicza, rektora University of

wykraczającego poza ramy systemu szkolnego.

Cambridge, prof. Władysława Wieczorka, prorek

Badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji

tora ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, oraz

Grupy Adamed pokazały, że aż 29% uczniów w Polsce

prof. Jakuba Gołąba - kierownika Zakładu Immunologii

w wieku 15-19 lat interesuje się głównie naukami

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjatywa

ścisłymi i przyrodniczymi. Wysoka frekwencja w olim

uzyskała patronaty honorowe Ministra Edukacji

piadach matematycznych, w których w ubiegłym

Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

roku wzięło udział ponad 14 tys. gimnazjalistów

Narodowego Centrum Nauki, a także najważniejszych

i blisko 1200 licealistów, zdaje się to potwierdzać.

ośrodków akademickich i badawczych w Polsce:

Polska młodzież osiąga ogromne sukcesy na arenie

Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Warszawskiej,

międzynarodowej - z olimpiad fizycznej, matema

uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego oraz

tycznej, chemicznej i biologicznej przywieźliśmy

uniwersytetów medycznych w Warszawie i Łodzi.

na przestrzeni ostatnich trzech lat aż 41 medali.

Partnerem programu jest London International Youth •
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Koszykówka
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Gra drużynowa polegająca na
rzucaniu piłkę do kosza przeciwnika.

Struktura
biomechaniczna
W przestrzeni euklidesowej podzielona na
podzbiory funkcjonalne, quasi-stochastycznie
maksymalizujące szanse wypłaty
w rozumieniu teorii gier.

Science Forum (LIYSF). ADAMED SmartUP skiero
wany jest do młodzieży interesującej się naukami
ścisłymi i przyrodniczymi, takimi jak fizyka, mate
matyka, chemia czy biologia. Składa się z kilku in
terdyscyplinarnych etapów. Pierwszą częścią rekru
tacji jest gra typu ARG (ang. alternate reality game),
pełna zagadek i ciekawostek ze świata nauki, do
stępna dla osób zarejestrowanych na platformie
www.adamedsmartup.pl. Platformę odwiedziło już
ponad 34 tys. użytkowników, z czego 5532 zareje
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strowało się do udziału w programie. Najlepszych
młodych naukowców wyłonionych w programie cze
ka innowacyjny obóz naukowy, podczas którego
będą mogli sprawdzić posiadaną wiedzę w praktyce
pod okiem najlepszych naukowców i wykładowców
z polskich uczelni. Obóz pomoże w wybraniu naj
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4,0

zdolniejszych młodych ludzi, którzy zostaną następ
nie objęci 10-miesięczną opieką merytoryczną do
pasowaną do indywidualnych potrzeb oraz zajęciami

Jeśli Ty też
tak to widzisz,
dołącz do nas!
ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skie
rowany do uczniów gimnazjów i liceów. Jego celem jest
popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz
wsparcie rozwoju zainteresowań szczególnie uzdolnio
nej młodzieży. W ramach programu uczestnicy zawal
czą o udział w innowacyjnym obozie naukowym oraz
stypendia naukowe.

przygotowującymi do aplikacji na wybrane uczelnie
w Polsce i za granicą. Na laureatów programu czeka
ją również stypendia naukowe. Innowacyjna, inter
aktywna formuła zdecydowanie wyróżnia ten projekt
spośród innych inicjatyw edukacyjnych.
KLUCZ DO GOSPODARCZEGO SUKCESU
Państwa przodujące w rankingach innowacyjności
intensywnie wspierają współpracę nauki z biznesem
oraz przykładają dużą wagę do nauk ścisłych i przy
rodniczych, które są podstawą rozwoju gałęzi go
spodarki wysokich technologii, takich jak farmacja,
biotechnologia, IT czy motoryzacja. Dbają również
o rozwój młodych talentów poprzez tworzenie ogól
nonarodowych programów edukacyjnych. Dobrym
przykładem takich inicjatyw jest chociażby Johns
Hopkins Center for Talented Youth (USA) czy też Avenir
(Francja). Innowacyjne gospodarki, takie jak USA czy
Francja, mają dobrze rozwinięte gałęzie wysokich
technologii. Przykładowo w USA udział przemysłu
wysokich technologii wynosi 20,87% krajowej pro
dukcji, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 4,5%.
Jeżeli ambicją Polski jest podniesienie wskaźnika
innowacyjności, nasz kraj powinien zainwestować
w tworzenie narodowych programów wspierających
kształcenie przyszłych elit naukowych.
- Powinniśmy wspierać rozwój utalentowanych
młodych ludzi. To właśnie talenty tworzą wartości, któ
re umożliwiają wygenerowanie stałych przewag kon
kurencyjnych. Dlatego należy umożliwić młodym,
przyszłym liderom jak najwcześniejszy kontakt z uczel
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niami i współpracę z biznesem, tak aby w dłuższej per
spektywie czasowej ich pomysły i idee przyczyniły się
do rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz podniesienia
innowacyjności polskiej gospodarki - podsumowała
dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz.

